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Resumo – Este projeto é parte integrante dos programas executados pelo Serviço Geológico do 

Brasil, através da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial (DHT) e está inserido no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Tem o objetivo de gerar e disponibilizar 

informações e conhecimento sobre a ocorrência, potencialidade, circulação e utilização das águas 

subterrâneas na porção oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba, especificamente, na zona de 

afloramento do aquífero Serra Grande. Os estudos iniciaram pelo levantamento do conhecimento 

existente, passando pela caracterização geológica e geométrica do reservatório e culminaram na 

caracterização hidrogeológica propriamente dita. Espera-se, ao final dos estudos, que essas 

informações sirvam para fomentar o uso adequado dos recursos hídricos e, consequentemente, o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável da região, melhorando as condições de vida da 

população.  

 

Palavras – Chave – Hidrogeologia; Bacia do Parnaíba; Serra Grande. 

 

 

GROUNDWATER RESOURSES IN EASTERN PORTION OF 

SEDIMENTARY BASIN PARNAÍBA 

 

Abstract – This project has taken part of the programs implemented by the Brazilian Geological 

Service, through the Department of Hydrology and Territorial Management (DHT) and it has been 

included in the Growth Acceleration Program (PAC) from the Federal Government. It aims to 

generate and provide informations and knowledgement about the occurrence, potentiality, 

circulation and use of the groundwater in the eastern side of the Sedimentary Basin Parnaiba, 

specifically in the Aquifer Serra Grande outcrop area. The study has started by the surveying 

knowledgement existent, through geometric and geological characterization of the reservoir and it 

has resulted in hydrogeological characterization as itself. It’ll expect at the end of the researches 

that these informations will be usefull to provide the proper use of the water resources and, 

consequently, the sustainable socioeconomic development of the region, improving the living 

conditions for the population. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em muitas regiões da Terra as águas subterrâneas foram, são e continuarão a ser fundamentais 

para o desenvolvimento socioeconômico, o que as transformam num bem estratégico a ser 

racionalmente explorado, de modo a assegurar sua disponibilidade para as populações futuras. 

Assim sendo, o uso das águas subterrâneas requer o desenvolvimento de estudos que 

possibilitem o entendimento do comportamento dinâmico dos sistemas físicos de subsuperfície e o 

estabelecimento de programas gerenciais de planejamento, uso e monitoramento desses recursos, 

tendo como base, o acompanhamento e a avaliação constante das ações propostas e dos resultados 

obtidos com a sua aplicação. 

No Nordeste semiárido do Brasil, carente de águas superficiais, verifica-se que a utilização 

dos recursos hídricos subterrâneos vem sendo feita normalmente sem o desenvolvimento de estudos 

hidrológicos e hidrogeológicos específicos ou mesmo básicos, o que impossibilita a elaboração de 

programas gerenciais de natureza conservativa. 

Sendo assim, o Serviço Geológico do Brasil, cumprindo sua missão de gerar e difundir o 

conhecimento geológico e hidrológico básico, vem desenvolvendo pesquisas hidrogeológicas em 

bacias sedimentares no Nordeste Brasileiro e resgatando a importância do conhecimento 

hidrogeológico como propulsor do desenvolvimento socioeconômico regional.  

Portanto, esse trabalho tem como principal objetivo reconhecer o potencial hídrico 

subterrâneo do aquífero Serra Grande na porção oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Os 

estudos são direcionados no sentido de se obter um conhecimento mais realista das reservas hídricas 

subterrâneas, explotáveis, contemplando-se seu múltiplo uso, de forma sustentável, e buscando sua 

preservação. Com isso, espera-se obter os subsídios necessários para os órgãos gestores estaduais 

elaborarem os planos de monitoramento e gestão desse importante aquífero. 

 

2. ÁREA DE TRABALHO 

A área de estudo situa-se na borda oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba, popularmente 

conhecida como Serra da Ibiapaba, parte leste do Estado do Piauí e oeste do Estado do Ceará, onde 

afloram os sedimentos do Grupo Serra Grande, conforme a figura 01. Essa área possui 13.437 km
2
, 

abrangendo totalmente, ou em parte, 27 municípios localizados nos estados do Ceará e Piauí e onde 

vivem cerca de 710.000 habitantes, sendo que 80% desses residem em território cearense.  

Segundo classificação de Köppen, o clima na região da Ibiapaba é tropical chuvoso de 

monção, com a temperatura oscilando entre 19ºC e 30ºC. As chuvas nas chapadas são mais 

regulares, com índices superiores a 1.000 mm e média de 700 mm/ano, com período chuvoso 

concentrando-se entre os meses de janeiro a maio, e o período seco de julho a novembro. 

O conhecimento estratigráfico dessa bacia resulta dos vários estudos realizados a partir do 

início do século passado, complementados por trabalhos desenvolvidos pela Petrobras através da 

perfuração de 36 poços e 8000 km de linhas sísmicas de reflexão para a pesquisa de petróleo. 

O Grupo Serra Grande é constituído, da base para o topo, pelas formações Ipu, Tianguá e 

Jaicós. A Formação Ipu é composta de arenitos, conglomerados, arenitos conglomeráticos e 

diamictitos. A unidade Tianguá é formada por folhelhos, siltitos e arenitos finos. A Formação Jaicós 

é constituída por arenito médio, grosseiro a conglomerático, com estratificação cruzada, mal 

selecionado e friável.  
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Figura 01. Localização da área de trabalho 

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Abaixo estão esquematizadas as ações básicas realizadas na pesquisa desenvolvida na porção 

oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba.  
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4.  LEVANTAMENTO DE DADOS PRELIMINARES 

A fase inicial do trabalho foi a execução de um exaustivo levantamento bibliográfico e de 

dados existentes, onde foram resgatados os trabalhos realizados anteriormente na Bacia do 

Parnaíba, priorizando os estudos hidrogeológicos sem, no entanto, descartar as áreas correlatas 

(Geologia, Geofísica etc.). Esses trabalhos foram organizados, analisados e as informações 

pertinentes devidamente registradas, de modo a se gerar, tanto a história bibliográfica como a 

síntese do conhecimento existente na bacia, o que permitiu o planejamento detalhado e facilitou a 

execução das etapas seguintes. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMÉTRICA 

Apesar dos inúmeros trabalhos realizados na Bacia Sedimentar do Parnaíba, houve a 

necessidade de se fazer uma revisão da geologia na área de estudo com o objetivo de melhor definir 

os contatos, os lineamentos e os limites da bacia. Para isso, foram analisadas e interpretadas as fotos 

aéreas e imagens de satélites, além de campanhas de campo para confirmar as interpretações 

realizadas e solucionar as eventuais dúvidas relacionadas aos aspectos geomorfológicos, geológicos 

e estruturais.  

A caracterização geométrica foi realizada a partir da reinterpretação dos dados geofísicos 

levantados no item anterior, acrescido de levantamentos geofísicos realizados na área, utilizando-se 

os métodos gravimétricos e de eletrorresistividade. As informações obtidas com a geofísica 

permitiram melhorar as interpretações e esclarecer dúvidas, proporcionando a obtenção de modelos 

conceituais tridimensionais mais próximos à realidade, o que levou à avaliação quantitativa mais 

consistente. 

5.1. Revisão Geológica 

Considerando que o principal objetivo dessa etapa foi gerar informações sobre indicadores 

tectônicos que possam afetar as características hidrogeológicas do aquífero Serra Grande na borda 

leste da Bacia do Parnaíba, constatou-se que sucessivas atividades tectônicas geraram estruturas que 

localmente condicionaram os sentidos de acamamentos e do fluxo de água subterrânea para os 

quadrantes leste e nordeste, contrário ao fluxo regional para oeste. Porém, as idades destas 

deformações rúpteis são incertas, mas com maior probabilidade nos períodos Ordoviciano, 

relacionada a origem da sinéclise do Parnaíba, Juro-Cretáceo, decorrente da abertura do Oceano 

Atlântico Equatorial e a sua continuação no Cenozóico (Neotectônica).  

Tais estruturas caracterizam-se, em escala de afloramento, por juntas ou falhas cisalhantes e 

normais, com rejeitos centimétricos a métricos que, na escala regional, relacionam-se aos 

lineamentos estruturais. Em geral, os sistemas cisalhantes são mais frequentes do que os 

falhamentos normais.  

Foi constatada a frequente disposição ortogonal e verticalizada de juntas com extensão 

decamétrica, o que evidencia os esforços de soerguimento vertical. Quando não preenchidas por 

óxido de ferro, estes sistemas de juntas são importantes no processo de recarga do aquífero Serra 

Grande.  

Observou-se também que o processo de laterização provoca perda de permeabilidade e 

porosidade primárias, devido à precipitação de óxido de ferro na matriz da rocha. A porosidade 

primária pode então ser substituída pela porosidade secundária devido às fraturas. Nos casos mais 

intensos, a porção alterada da rocha age como uma barreira para o fluxo de água subterrânea, 

criando níveis piezométricos locais, mais elevados do que o nível regional. 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 
 

5.2. Levantamento Geofísico 

Por conta da simplicidade dos seus princípios, a geofísica assumiu um papel importantíssimo na 

pesquisa hidrogeológica, apesar de ser um método de investigação indireta, pois é capaz de identificar 

os locais mais prováveis de acumulação das águas subterrâneas, seja identificando prováveis camadas 

aquíferas, seja auxiliando na configuração estrutural e estratigráfica do subsolo, a um custo 

relativamente baixo em relação aos métodos diretos. 

Nos estudos geofísicos é costume se empregar dois ou mais métodos que se complementem e 

tornem a pesquisa mais eficiente. Dois métodos clássicos utilizados em estudos de água subterrânea 

são: gravimetria e eletrorresistividade. 

O método gravimétrico tem aplicações importantes nos estudos das bacias sedimentares para 

a explotação de água subterrânea e na compreensão da estrutura da crosta de grandes segmentos 

litosféricos. A importância da gravimetria na pesquisa de água subterrânea é comparável ao seu uso 

na prospecção de petróleo.  

O método de eletrorresistividade através da aplicação de sondagens elétricas verticais 

(prospecção vertical) e de caminhamentos elétricos (prospecção horizontal) é utilizado de forma 

muito intensa na pesquisa de água subterrânea, desde os primórdios da hidrogeologia no Brasil. 

Através desta metodologia é possível conseguir informações básicas sobre a separação de formações 

arenosas de formações argilosas, variações de espessura, descontinuidades laterais, profundidade e 

feições do embasamento cristalino. 

Nesse trabalho foram realizadas 500 estações gravimétricas e 80 sondagens elétricas verticais 

(SEV). Nas sondagens geoelétricas foi utilizado o arranjo Schlumberger, onde a maioria delas teve 

abertura máxima de AB/2 igual ou superior a 1000 metros. Já as profundidades de investigação 

foram normalmente superiores a 400 metros, chegando atingir a profundidade de 750 metros.  

O levantamento geoelétrico revela que ocorrem dois aquíferos no Grupo Serra Grande, onde 

podemos denominar de superior e inferior, os quais estão separados por uma camada resistiva, que 

se constitui, provavelmente, em uma barreira hidrogeológica. O aquífero superior, muito comum na 

faixa leste entre a cidade de Tianguá e São Benedito, é raso e pouco espesso, entre 10 e 20m. 

A estimativa da potencialidade do aquífero Serra Grande não foi possível porque muitas 

sondagens não investigaram toda camada aquífera. Em uma avaliação subestimada, as 

interpretações das SEV’s conduzem a um resultado em que as espessuras saturadas mais frequentes 

estão entre 100 e 400m.  

Os dados gravimétricos adquiridos durante o levantamento, depois de realizadas várias correções, 

evidenciaram uma sequência de altos e baixos estruturais (host e grabens). Os principais lineamentos 

gravimétricos possuem direção NE-SW, enquanto lineamento de 2
a
 ordem dispõem-se nas direções NW-

SE e E-W. 

O norte da área é marcado por forte anomalia positiva de direção NE-SW, que pode estar associada 

à granulitos e rochas supracrustais do Complexo Granja e Grupo Martinópole, respectivamente. A porção 

sul é caracterizada por anomalias de direção principal E-W e NW-SE, que corresponde à estruturação 

regional do Complexo Ceará, unidade sotoposta as rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba.  

Anomalias gravimétricas positivas, alinhadas segundo trend NE-SW e curto comprimento de onda 

(< 10 km) estão associadas à influência do Lineamento Transbrasiliano nas rochas do embasamento 

cristalino e nas rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba. Ao longo dessa região ocorrem fortes 

anomalias de direção NW-SE, provavelmente relacionadas a estruturas do embasamento. 
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6. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA  

Para o desenvolvimento dos estudos hidrogeológicos foi selecionada uma rede de poços 

representativos para a área de estudo composta por 178 poços tubulares. Essa seleção teve por base 

os poços tubulares cadastrados no Sistema de Informações de Água Subterrânea (SIAGAS), 

gerenciado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. A partir dessa rede, foi realizado o 

monitoramento potenciométrico dos níveis d’água de cerca de 120 poços; executado o levantamento 

altimétrico de cada um desses poços através de GPS Geodésico e; elaborado mapas 

potenciométricos do aquífero estudado com o objetivo de obter a distribuição espacial e temporal de 

suas cargas hidráulicas. O estudo das superfícies potenciométricas permite obterem-se dados 

básicos sobre o movimento e comportamento da água subterrânea. É possível visualizar as direções 

preferenciais do fluxo subterrâneo e divisores de fluxo.  

Devido à má distribuição, espacial e temporal, das chuvas na área de estudo, aliado ao 

prolongado período de estiagem que passa o nordeste brasileiro, não foi possível utilizar as 

variações sazonais dos níveis potenciométricos para estimar a recarga do aquífero Serra Grande.  

Sendo assim, utilizou-se o cálculo do balanço hídrico para estimar o volume de água de 

precipitação disponível para recarga do aquífero Serra Grande na área de estudo. Essa parcela do 

balanço hídrico é denominada de infiltração efetiva (Ie) e é calculada por diferença através da 

avaliação dos demais elementos do balanço hídrico a partir de dados de médias de totais mensais de 

precipitação e médias mensais de precipitação de séries históricas destes dados. Considerando as 

restrições impostas a cálculos desta natureza, acreditamos que este método estabelece uma ordem 

de grandeza a respeito da recarga do sistema de aquíferos livres. 

Na tentativa de estimar a quantidade de água disponível para recarga subterrânea na área de 

estudo, para efeito de cálculo, foram consideradas quatro classes correspondentes à infiltração 

efetiva: i) inferior a 200 mm; ii) entre 200 e 400 mm; iii) de 400 a 600 mm; e iv) superior a 600 

mm. Para a primeira área foi considerada uma infiltração efetiva de 100 mm numa extensão de 

7.052,8 km
2
, para a segunda área com 3.747,3 km

2
 foi considerado o valor de 300 mm, para a 

terceira o valor de 500 mm numa área de 1.018,1 km
2
, e por ultimo, 700 mm para uma área de 

715,3 km
2
, conforme mostra o quadro 13. Portanto, se considerarmos que a área de estudo na bacia 

tem 12.533,5 km
2
, teremos uma disponibilidade anual de água para recarga de 2,8 x 10

9
 m

3
. 

 

7. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA  

Nesta etapa foram realizados estudos hidrogeoquímicos e de qualidade da água, verificando-

se além de sua classificação para os diversos usos, a sua interação e modificações sofridas ao longo 

do fluxo desde a zona de recarga ate o ponto de captação ou zonas de exutórios naturais. Foram 

coletadas 39 amostras de água de poços da rede representativa, assim como, três amostra de água de 

barragens, para determinação dos parâmetros físico-químicos e detecção de resíduos de agrotóxicos. 

As amostras foram coletadas, armazenadas e transportadas conforme os procedimentos padrões 

aplicados para cada tipo de análise.  

Baseado nos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 518/2004 do Ministério da 

Saúde, todas as amostras são consideradas sem nenhuma restrição para o consumo. Quanto à 

classificação iônica, as águas são do tipo cloretadas sódicas (67%), seguidas das cloretadas mistas 

(30%). Com relação ao uso da água na agricultura e consumo animal, todas as águas atendem 

perfeitamente aos padrões, não existindo restrições para dessedentação animal e irrigação. 

Não foi detectado nenhum resíduo de agrotóxico nas amostras analisadas.  
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8. VULNERABILIDADE NATURAL DO AQUÍFERO  

Para avaliação da vulnerabilidade natural do aquífero Serra Grande foi utilizado o método 

empírico GOD, que engloba sucessivamente três fatores a serem determinados em fases distintas, 

que são: a) tipo de ocorrência da água subterrânea; b) tipos litológicos acima da zona saturada do 

aquífero; c) profundidade do nível da água. O cruzamento das três informações definiu as zonas de 

índices Baixo, Médio e Alto, relativos de vulnerabilidade natural do aquífero.  

As áreas com médio índice de vulnerabilidade ocorrem por toda a área da bacia sedimentar. 

Nessa zona a água do aquífero está exposta a uma susceptibilidade relativa à contaminação, 

podendo sofrer alterações quando atingidas por contaminantes. As áreas com alto índice de 

vulnerabilidade ocorrem na parte noroeste e sudeste da área e poções isoladas na parte central. 

Nessa zona a água do aquífero é mais suscetível aos contaminantes. 

As fontes potenciais de poluição para as águas subterrâneas são consideradas todas aquelas 

que, em função de suas características físico-químicas e de localização quanto aos sistemas 

aquíferos, poderão vir a representar uma fonte poluente comprovada, ou efetiva. Na área de estudo 

foram identificadas algumas atividades que podem vir a alterar as qualidades das águas subterrâneas 

e superficiais, originadas pela ação, ou não, do homem. 

De acordo com o levantamento de campo existem 58 postos de serviços de abastecimento, 

armazenando aproximadamente quatro milhões de litros de combustível, com predominância de 

óleo diesel, seguido da gasolina e do álcool. A presença dos postos de combustíveis, principalmente 

nos centros urbanos, representa um elevado índice de risco de geração de carga poluidora às águas 

subterrâneas. 

A disposição dos resíduos sólidos gerados pela atividade antrópica, tanto pode gerar fonte de 

energia quanto substâncias prejudiciais à saúde e poluição dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. A disposição dos resíduos sólidos nos municípios que compõem a área de estudo 

ocorre em terrenos baldios e em áreas marginais das sedes municipais. Foram identificados oito 

pontos de lixão, distribuídos em sete municípios. 

As lagoas de estabilização são reservatórios superficiais que servem para receber e armazenar 

temporariamente os esgotos domésticos e industriais. Os resíduos são tratados e permanecem 

durante um período que varia entre 1 e 100 dias. Posteriormente esses resíduos são lançados nos 

riachos ou rios, ou deixados para infiltração no solo ou evaporação na atmosfera. Na área de 

trabalho existem três lagoas de estabilização, localizadas nas cidades de Tianguá, Viçosa do Ceará e 

Guaraciaba. Os efluentes são lançados nos riachos próximos que drenam os municípios. 

O risco potencial de contaminação das águas subterrâneas por microrganismos que proliferam 

durante a decomposição dos cadáveres e elementos químicos diversos constitui-se em um dos 

impactos ambientais mais importantes. Na área de estudo existem vários cemitérios situados sobre a 

unidade hidro-estratigráfica, destacando-se as necrópoles das cidades de Carnaubal, São Benedito, 

Ibiapina, Ubajara, Tianguá, Viçosa do Ceará e Guaraciaba do Norte. 

Os cursos d’água superficiais como rios e riachos são geralmente utilizados como ponto de 

descarga final de esgotos domésticos, efluentes industriais e lixos de diversas origens. Para um 

curso d’água ter a capacidade de depurar uma carga contaminante, é necessário ter um fluxo 

constante, o que não é o caso nos rios e riachos inseridos na área de estudo.  

Finalmente, por se tratar de uma região com atividade agrícola intensa, principalmente de 

hortifrutigranjeiros, o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes pode comprometer a 

qualidade da água para abastecimento, o solo, os alimentos e a manutenção da vida aquática. 
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9. SUPORTE AO PLANEJAMENTO E A GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

O planejamento enfoca o aproveitamento dos recursos hídricos partindo-se da premissa do 

desenvolvimento sustentável e enfocando os usos múltiplos da água. Leva em consideração o 

conhecimento real das reservas e disponibilidades dos recursos hídricos, dispondo de um banco de 

dados com o máximo de dados possível, seja dos reservatórios superficiais (açudes) ou poços 

tubulares. No caso específico de poços, deve ser ressaltada a necessidade maior dos dados de 

potencialidade hidrogeológica e dados técnico-construtivos das obras de captação, associados com 

dados de qualidade de água, observando-se que, inúmeras vezes, não se têm os dados de parâmetros 

hidrogeológicos e, consequentemente, existe a dificuldade do dimensionamento da capacidade de 

oferta do aquífero.  

A gestão dos recursos hídricos deve ser executada dentro das premissas do conhecimento 

técnico, das legislações específicas e por instituições capacitadas. O conhecimento técnico deve ser 

gerado à medida que forem sendo desenvolvidos projetos técnicos com posterior formação de 

bancos de dados e, a partir daí, geradas as informações necessárias.  

Um dos princípios básicos que norteia qualquer estudo hidrogeológico para planejamento e 

gestão da água, é o correto dimensionamento de oferta e demanda dos recursos hídricos. Porém, na 

hidrogeologia nem sempre é fácil o dimensionamento da oferta, ou seja, o cálculo de reservas e 

disponibilidades. Isso ocorre em função dos aspectos geológicos envolvidos ou do uso e ocupação 

do solo, que quase sempre resulta em interferência antrópica sobre a qualidade das águas 

armazenadas em subsuperfície.  

Como recurso mineral esgotável, vulnerável e essencial à sobrevivência das espécies, a água 

necessita de um aparato legal capaz de garantir a equidade dos direitos sobre ela. 

A atual Constituição Federal foi regulamentada em seus artigos específicos aos recursos 

hídricos pela Lei n º 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Com isto, ocorreu uma significante 

modificação ao texto básico do Código de Águas, elevando os recursos hídricos a uma condição de 

estadualidade e municipalidade no direito de dispor sobre as águas, que se represam ou se estendem 

sobre os seus territórios (C.F. Art. 26, I), embora tenha se reservado à União a competência 

privativa de legislar sobre os recursos hídricos (C.F. Art. 22, VI). Assim, as águas subterrâneas 

passaram a ser bens exclusivos dos Estados. 

A Política de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, não obstante, principia normas e padrões 

de descentralização. O princípio da democracia, envolvendo os usos múltiplos e as diferentes 

formas de compartilhamento, também é assumido. Em 1992, pelo o Decreto da Lei nº 11.996, a 

Política Estadual foi reforçada com a instituição do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos 

Hídricos - SIGERH atendendo aos princípios fundamentais de gerenciamento, planejamento, 

cobrança do uso, outorga; princípios de aproveitamento e gestão dos recursos hídricos. 

A evolução do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos no Ceará ocorre através da 

Portaria nº 68/94 de 15 de abril de 1994, da Secretaria dos Recursos Hídricos, em consonância com 

os artigos 4º e 40º da Lei nº 11.996/93 do Estado do Ceará, que aprovam a perfuração de poços com 

aproveitamento para fins de uso e aplicação e controle de qualidade, desde que tenha licença 

especial a ser fornecida pela Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, cuja finalidade é 

disciplinar as atividades de exploração das águas subterrâneas no Estado do Ceará. 


